
      

 

PRODUKTKATALOG 2021  
Hvad drømmer du om? :) 

 

FOTOGRAF JANE SØNDBERG 

www.fotografjanesondberg.dk 

http://www.fotografjanesondberg.dk/
http://www.fotografjanesondberg.dk/


 

 

 

    

 

Vi fører et lille, men nøje udvalgt produktsortiment, som bringer glæde generationer frem. 

 

VORES FANTASTISKE FEM 

● Fotopapir med eller uden pp 

● Indrammede billeder med eller uden pp 

● Fotoblokke 

● Filpakker 

● Collager 

 



 

 

FOTOPAPIR 60x60 

60x60 er vores absolut MEST POPULÆRE størrelse med allerstørst WOW-faktor. Med eller uden boxramme. 



 

FOTOBLOK 40x40 
Vores nyeste og allerede mest efterspurgte produkt! Enkelt og stilrent.  

Din guldklump printet, lamineret og monteret på en sort blok. 



 

AMALIE-RAMMEN 

Nyhed! For denne kombination har været efterspurgt længe :D Billedmål 24x24 m/pp i sort ramme 40x40. 



 

HVIDE RAMMER 
Indrammet 30x40 m/hvid pp i hvid ramme er en af vores absolut bestsellere! 



 

FOTOPAPIR 20x30 m/pp 

Hvide passepartouter giver lige det der ekstra pift til dine billeder! Helt perfekt til både gavebrug og i egne rammer. 



 

MAJA-RAMMEN 

Yndlingsløsning! 3 billeder i 13x18 m/pp i ramme 25x50, kan hænge både vandret og lodret :) 



 

INDRAMMET 30x40 m/pp 
Vores sorte rammer er noget af det fineste med den hvide passepartout, som prikken over i´et! 



 

FILPAKKER 

Så kan du selv printe lige så tosset, som du vil :) Alm. opløsning og storformat. Pris og kvalitet hænger  

som regel sammen, så vi anbefaler altid, at I printer igennem et prof. fotolaboratorium. 



 

BABYKLUBBENS COLLAGE 
Lad begyndelsen vare evigt :) Design 3 + 6 + 9 + 12 måneder. 



 

FOTOBLOK KOLLEKTION 

3 fotoblokke i 30x30, spar 700.- lige nu! Perfekt til søskende.  



 

FOTOPAPIR 13x18 m/pp 

Gaveprint! Skøn lille størrelse, helt perfekt til at give i gave til bedsteforældrene. 



 

FOTOPAPIR 40x40 

Vores kvadratiske signaturbeskæring er superflot til langt de fleste billeder! Med eller uden ramme. 



 

FOTOPAPIR 60x60 

60x60 er vores absolut MEST POPULÆRE størrelse med allerstørst WOW-faktor. Med eller uden boxramme. 



 

 

SOFIA-RAMMEN 
Nyhed! Kvadrat i kvadrat. 30x30 m/pp i sort ramme 40x40. 



 
 

FOTOPAPIR 30x40 m/pp 

Hvide passepartouter giver lige det der ekstra pift til dine billeder! Helt perfekt til både gavebrug og i egne rammer. 



 

FOTOBLOK KOLLEKTION 
4 fotoblokke i 30x30, som bringer glæde hver eneste dag. Særpris lige nu! 



 

INDRAMMET 20x30 m/pp 
Vores sorte rammer er noget af det fineste med den hvide passepartout, som prikken over i´et! 



 

 

 

 

 

SE PRISER HER 
Hvad drømmer du om? :) 
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